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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę   gazów medycznych i technicznych  wraz

z transportem na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.(Znak Postępowania: 4241/2016)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.,)  Zamawiający  przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Pytanie dotyczy GRUPY III, pozycja 1: Dzierżawa zbiornika o poj. 5 000 l wraz z parownicą

Czy Zamawiający dopuści dzierżawę zbiornika o poj. 6.000l wraz z parownicą, jeżeli tak to prosimy o 
adekwatne zmniejszenie kursów transportu co wpłynie korzystnie na obniżenie kosztów transportu 
poniesionych przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy.

Ad.1Tak, o ile oferent dostosuje fundament pod zbiornik 6.000 litrów na własny koszt z  zapewnieniem 
ciągłości zaopatrzenia szpitala w tlen bez dodatkowych opłat. 

2. Pytanie dotyczy GRUPY IV, pozycja 1:     Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/vi i tlen 
50% v/v,w butlach o pojemności 10 litrów zawierających 2,8 m  3  mieszaniny gazów

Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% 
podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy 
zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?
Czy Zamawiający wymaga aby butla na mieszaninę gazów:  podtlenek azotu 50% v/vi i tlen 50% v/v, w
butlach o pojemności 10 litrów zawierających 2,8 m3  posiadała zawór zintegrowany tzn. wmontowany na
stałe  (zintegrowany  z  butlą)  moduł  wyposażony  w  reduktor  ciśnienia,  manometr  wskazujący  ciśnienie
mieszaniny w butli,  wyjście  do podłączenia  maski  lub  kaniuli  donosowej  oraz  system szybkiego łączenia
(Quick Connector)?
Ad.2. Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50% tlen i 50%
podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy
zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą wykonawca winien dołączyć do oferty.
 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby butla na mieszaninę gazów:podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50%
v/v, w butlach o pojemności 10 litrów zawierających 2,8 m3 posiadała zawór zintegrowany, tzn. wmontowany
nastałe  (zintegrowany  z  butlą)  moduł  wyposażony  w  reduktor  ciśnienia,manometr  wskazujący  ciśnienie
mieszaniny w butli,  wyjście  do podłączenia  maski  lub  kaniuli  donosowej  oraz  system szybkiego łączenia
(Quick
Connector).

3. Pytanie dotyczy GRUPY I, pozycja 3: Tlen sprężony medyczny ( butla o poj. 2 l = 0,43 m  3  )

Czy Zamawiający wymaga aby butla  do  tlenu medycznego sprężonego o poj.  2  l  =  0,43 m3 była
wyposażona w zawór zintegrowany tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony
w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 –



15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia
(Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego
– respirator transportowy?
Ad.3. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby butla do tlenu medycznego sprężonego o pojemności
2 litrów = 0,43 m3 była wyposażona w zawór zintegrowany, tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z
butlą)  moduł  wyposażony  w  reduktor  ciśnienia,  manometr  wskazujący  ciśnienie  tlenu  w  butli,
przepływomierz  o  zakresie  pracy  0,5  -15  l/min,  wyjście  do  podłączenia  maski  tlenowej  lub  kanuli
donosowej  oraz  system szybkiego łączenia  (Quick  Connector)  do podłączenia  urządzeń przenośnych
wymagających dostarczenia tlenu medycznego - respirator transportowy.

      Z poważaniem:


